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De commissie onderzoekt de vraag wat NL zo aantrekkelijk maakt als vestigingsplaats voor 
(doorstroom)vennootschappen en welke betekenis zij voor NL hebben, het is de vraag wat zij 
bijdragen aan de Nederlandse economie. In dat kader spreekt de commissie met het APBI. 
 
Het APBI van de Belastingdienst is er voor potentiële buitenlandse investeerders die nog geen 
contact hebben bij de Belastingdienst. Mochten zij zekerheid vooraf willen, dan moeten zij zich 
wenden tot het APBI (dat deel uitmaakt van het college Internationale Fiscale Zekerheid van de 
Belastingdienst, het orgaan dat de uiteindelijke zekerheid verstrekt).Voor het verkrijgen van 
zekerheid vooraf moeten ondernemingen wel economische nexus in NL hebben, bijvoorbeeld dat 
degenen met beslissingsbevoegdheid voor de Nederlandse houdster werken. Het APBI is er voor 
ondernemingen die werkgelegenheid naar NL brengen, niet voor kale doorstroomvennootschappen. 
Wat het APBI wel genoemd hoort worden in de gesprekken met potentiële buitenlandse 
investeerders, zijn: 

- houdstervennootschappen; en 
- financieringsmaatschappijen. 

 
Dikwijls heeft een buitenlandse, vaak Amerikaanse, multinational al een operationele aanwezigheid 
in Europa (waaronder soms NL) als daar een (in voorkomende gevallen aangeklede) houdsterfunctie 
aan wordt toegevoegd. Vanwege organisatorische redenen lopen de geldstromen, afkomstig van de 
overige vestigingen in Europa, dan via NL. In sommige gevallen wordt daar, ter beheersing van die 
geldstromen, dan nog een financieringsfunctie aan toegevoegd.  
 
De aanwezigheid van houdstermaatschappijen levert (indirecte) werkgelegenheid op (“zwaan-kleef-
aan-effect”) maar dat is niet te kwantificeren. Er is wel anekdotisch bewijs voor, maar er is ook 
anekdotisch bewijs voor het tegendeel, waar de aanwezigheid van een houdster nauwelijks extra 
werkgelegenheid heeft opgeleverd. De zuivere, lege schakelvennootschappen en de 
royaltydoorstromers komen, voor zover ze geen deel uitmaken van een activiteit die 
werkgelegenheid naar NL brengt, niet langs bij het APBI.  
 
Wat het APBI ziet bij en terugkrijgt van (potentiële)buitenlandse investeerders, is dat de 
winstbelasting een steeds minder belangrijke rol speelt. De verschillen tussen landen worden ook 
steeds kleiner. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn zeer belangrijk; eenzijdig vooruitlopen op 
internationale ontwikkelingen wordt niet positief beoordeeld. 


